
Barcelona, 4 de juny de 2018 
 
Benvolguda professora, benvolgut professor: 
 
Tal com es va acordar en el seu moment, les lectures obligatòries dels autors llatins es 
mantenen durant dos cursos. Per al curs 2018-2019 no toca que hi hagi canvis. Així, 
doncs, en la convocatòria de les PAU de juny de 2019 les lectures obligatòries 
seran les mateixes que les de la convocatòria d’enguany. 

En la darrera reunió de l’equip de coordinació ja vam decidir els canvis per al bienni 
2019-2021, amb efectes en les convocatòries de les PAU de juny de 2020 i 2021. Vam 
creure oportú d’anunciar-los amb un curs d’antelació, pensant en la possibilitat que es 
puguin començar a treballar a 1r de Batxillerat. Aquí els teniu: 

Lectures obligatòries per als cursos 2019-2020 i 2020-2021: 

PLAUTE, Els bessons (obra completa) 

OVIDI, Metamorfosis (selecció)* 
Llibre I 
313-415 Deucalió i Pirra. 
452-567 Dafne. 

Llibre II 
1-400  Faetont 
833-875 Rapte d’Europa 

Llibre III 
339-510 Narcís 

Llibre IV 
53-166 Píram i Tisbe 
285-388 Hermafrodit 
663-789 Perseu i Andròmeda 

Llibre VI 
1-145  Aracne 

Llibre VIII 
183-235 Dèdal i Ícar 
611-724 Filèmon i Baucis 

Llibre X 
1-77  Orfeu i Eurídice 

Llibre XI 
85-194 Midas 

 
*Com podeu veure les Metamorfosis d’Ovidi continuarà com a lectura obligatòria i les 
modificacions en aquest cas només afecten a la selecció de passatges. 

 
D’altra banda, la informació relativa  a la convocatòria de les PAU de juny de 2019 
es farà pública, com és habitual, al principi del curs 2018-2019 a Canal Universitats 
> PAU (http://universitats.gencat.cat/es/inici/). Sobre les PAU 2019 també us 
n’informaran les sotscoordinadores de la vostra zona en les reunions corresponents que 
se celebren durant el primer trimestre. 
 
Resto a la teva disposició per a qualsevol consulta. Espero que acabis de passar un bon 
curs, i que els teus estudiants tinguin molt d’èxit en les proves de les PAU. 
 
 
Ben cordialment, 
 
Laura Cabré 
Coordinadora PAU de Llatí 


